SERVIZOS
ATENCIÓN E INFORMACIÓN AO PÚBLICO

Información e orientación ao cidadán sobre servizos e actividades do
Centro, da Rede Municipal de Centros Socioculturais e doutras áreas
municipais.
De martes a sábado de 10:00 a 14:00 e de 17:00 a 21:00 h.

AULA DE XOGO

De martes a venres de 17:30 a 20:30 h.
Espazo de carácter educativo, lúdico, creativo e cultural, onde se dotará
aos pequenos de ferramentas para traballar valores como a solidariedade, respeto, cooperación e a conciencia medioambiental ao tempo
que se fomenta a participación e o xogo.

BIBLIOTECA

De martes, xoves e venres de 17:00 a 21:00 h.
Mércores de 17:00 a 20:00 h.
Sábado de 10:30 a 13:30 h.
Servizo de información e referencia bibliográfica, préstamo e servizo
de reserva, conexión á rede sen fíos, lectura en sala, formación de usuarios. Ademais, contará cunha programación de actividades fixas anuais
e outras específicas de carácter cultural en torno ao libro e a animación
á lectura.

A Rede de Centros Cívicos é un espazo que traballa a prol da
dinamización e da participación da cidadanía no ámbito de Compostela, integrando servizos sociocomunitarios pertencentes ao
Concello, así como a Fundación de Abanca e a Deputación da
Coruña.

PROGRAMACIÓN
JOSE SARAMAGO
DE VITE CENTRO CÍVICO
Rúa de Carlos Maside, núm. 7
GPS 42º53’29’’N 8º32’23’’O
Tel. 981542490
Fax 981543023
www.santiagosociocultural.org
Búscanos en facebook como Csc José Saramago de Vite

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO

Luns de 8:00 a 15:00 h. e de 16:00 a 21:10 h.
De martes a venres de 8:00 a 15:00 h. e de 16:00 a 22:00 h.
Sábados de 10:00 a 14:00 h. e de 17:00 a 21:00 h.

AULA DE NNTT

Uso libre dos terminais. Consulta no Centro.
Cursos de martes a sábados de 17.00 a 21.00 h. Consulta programa
específico.
Aula dotada de 12 terminais informáticos, ofrece actividades de dinamización dixital así como monográficos e cursos relacionados coas TIC´s,
e uso libre da aula.

ESPAZO COMÚN

Espacio dedicado a lectura de prensa, conexión wifi, xogos de cartas,
charlas,...
De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h. e de 17:00 a 21:00 h.

SALAS DE USO POLIVALENTE

Salas para cursos, seminarios, reunións de grupos, talleres, proxeccións,... unha das salas conta con cociña que servirá para a realización
de accións formativas e diferentes actividades en torno á gastronomía.

ZONA EXPOSITIVA

Espazo de comunicación cultural, aberto á promoción, difusión e ao encontro con distintas manifestacións do arte e cultura. Este espazo abre
as súas portas á participación de todos aqueles que desexen mostrar o
seu quefacer artístico u outras propostas vinculadas ao mundo da cultura e sociedade. Co obxectivo dar cabida ás inquedanzas artísticas do
público e ofrecer unha ampla mostra de expresións culturais e tendencias artísticas en diferentes disciplinas.

JOSE SARAMAGO
DE VITE CENTRO CÍVICO

JOSE SARAMAGO
DE VITE CENTRO CÍVICO

outubro - decembro

2018

ACTIVIDADES para NENOS/AS
• Venres lúdicos – BAILAMOS ??? (5 a 14 anos)
Venres de 19:00 a 20:00 h. 15 prazas.

JOSE SARAMAGO
DE VITE CENTRO CÍVICO PROGRAMACIÓN
outubro - decembro

2018

ACTIVIDADES para MOZOS / ADULTOS
• Club de lectura

Luns de 20:00 a 21:00 h.
De balde.15 prazas.

• Club de Teatro “Solpor”

Xoves de 18:30 a 20:00 h. 15 prazas.

• Pilates _ traballo do corpo e mente

Luns e mércores de 18:30 a 19:30 h. 15 prazas.

• Club xuvenil

Venres e sábados de 19:30 a 21:00 h. e de 11:00 a 12:30 h.
De balde. 15 prazas.

ACTIVIDADES SENIOR - MAIORES DE 60 ANOS

TARDES de BAILE
• Sábado 13 de outubro ás 17:30 h.
• Sábado 24 de novembro ás 17:30 h.
• Sábado 22 de decembro ás 17:30 h.

TEATRO
Consultar programa específico.

LER CONTA MOITO

• Estimulación da memoria- Neurobic

• Deseño de bolsas. Xoves 18 de outubro ás 18:30 h.
• Bibliodiscoteca. Xoves 25 de outubro ás 18:30 h.

• Club de Teatro. “Solpor”

REDE CULTURAL

AULA de NOVAS TECNOLOXÍAS

• O Pallaso Popin. Xoves 15 de novembro ás 18:30 h.
• DJ Guille. Venres 28 de decembro ás 18:30 h.

Mércores de 17:45 a 18:45 h. 15 prazas.
Xoves de 18:30 a 20:00 h. 15 prazas.

ACTIVIDADES de COLECTIVOS
Asociación de mulleres A LAGOA
• Manualidades. Venres de 17:00 a 20:00 h.
• Costura e confección. Mércores de 17:00 a 19:00 h.
• Bolillos. Venres de 17:00 a 20:00 h.
Colectivo de mulleres xubiladas
• Pintura. Luns e mércores de 10:30 a 12:30 h.

USO ESTABLE de ESPAZOS no CENTRO por ENTIDADES e
ASOCIACIÓNS do BARRIO
Asoc. de mulleres lúdicas AMULUS: Martes [19:30 - 21:30 h.]
Asoc. de mulleres A LAGOA: Mércores - venres [17:00 - 20:00 h.]
Asoc. ex alcohólicos de Santiago AISA. Sábado [17:00 - 19:00 h.]
Asoc. de celíacos de Galicia ACEGA
Luns a venres [9:00 -14:00 h.]
Mércores [17:00 - 19:00 h.]
Asoc. compostelá de DIABÉTICOS: Martes e xoves [19:00 - 21:00 h.]
Asoc. de veciños MONTE DE DIOS: Xoves (1º de mes) [19:30 - 21:30 h.]
Asoc. VOCES DO CAMIÑO: Mércores - xoves [20:00 - 21:00 h.]
Asoc. galega de enfermos de alzhéimer AGADEA: Consultar ca asociación
Asoc. de PAIS E NAIS SEPARADOS/AS: Previa cita.
Asoc. de PRENSA de Santiago: Consultar ca asociación.
Coordinadora do BARRIO DE VITE: Consultar ca asociación.
Asoc. de veciños A PONDEROSA: Consultar ca asociación.
Asoc. ASPERGA: Consultar ca asociación.

Uso libre. Tardes. Consulta no centro o horario libre da aula.

ACTUACIÓNS MUSICAIS

• Titor @ctivo. Durante as horas de uso libre da aula
• GaliciaLe. Nas horas libres da aula, haberá apoio para a

• SAMUEL LEVI

• Actividades puntuais na Aula

• 12 DOCES

LOCAL SOCIOCULTURAL CASAS NOVAS. LSC 3
Rúa do Empedrado, núm. 7
GPS:42º53’18’’N 8º32’45’’O
www.santiagosociocultural.org

ACTIVIDADES en COLABORACIÓN con COLECTIVOS

Asociación de Veciños “Falda do Pedroso”
• Ximnasia Luns de 20:00 a 21:00 h. 20 prazas.
• Informática Xoves de 20:00 a 21:00 h. 8 prazas.

información e consulta do programa, onde os socios da biblioteca
poderán descargarse libros para o ebook de forma gratuíta.
Consultar a programación específica no centro

AULA de XOGO
Nenos/as de 3 a 14 anos.
De martes a venres.
Consultar programa específico.

BIBLIOTECA
De luns a venres de 09:00 a 14:00 h. e de 16:00 a 21:00 h.
Sábados de 10:00 a 14:00 h. e de 17:00 a 21:00 h.

• ACTIVIDADES PUNTUAIS:
• Guía de lectura para nenos e adultos
(Consulta na Biblioteca do Centro)

• Xogos didácticos (Consulta na Biblioteca do Centro)
• Información e formación no uso de “GaliciaLe”
(Consulta na Biblioteca do Centro)

EXPOSICIÓNS
Consultar programa específico.

Venres 5 de outubro ás 18:30 h.

• CONCERTO DE CORAIS
Sábado 27 de outubro.

Domingo 11 de novembro ás 12:30 h. Concerto Martiña Soñadora.

Asociación de veciños ”A Ponderosa”
• Pilates. Martes e xoves de 16:15 a 17:15 h. e de 17:15 a 18:15 h.
• Inglés nenos. Venres de 17:00 a 18:00 h.
• Inglés adultos. Venres de 18:00 a 19:00 h.
• Corte e confección.
Martes de 18:30 a 21:00 h. / Venres de 10:30 a 12:00 h.

• Manualidades. Martes de 17:15 a 19:15 h.
• Guitarra.

Grupo I: Xoves de 19:00 a 21:00 h. Grupo II: Venres 19:00 a 21:00 h.
Grupo III: Sábado de 11:00 a 12:00 h.

Asociación Voces do Camiño

• Coral José Saramago Voces do Camiño. Mércores de 20:00 a 21:30 h.
• Bailes latinos e salón. Xoves de 20:00 a 21:00 h.

Asociación Coral Ponte Mantible
• Concerto de corais. Sábado 27 de outubro de 17:00-21:00 h.
(Consultar cas AAVV para realizar as actividades e consultar prezos)

ACTIVIDADES en LOCAIS de ASOCIACIÓNS do BARRIO

LOCAL SOCIOCULTURAL ANTÓN FRAGUAS. LSC 3
Rúa do Bispo Diego Peláez, 7 baixo.
Enderezo electrónico: asoc.alvarocunqueiro@gmail.com
www.santiagosociocultural.org

Asociación de Veciños “Álvaro Cunqueiro”
• Ximnasia Martes (Consultar horario) 20 prazas.
• Informática Martes (Consultar horario) 8 prazas.

PROGRAMAS DA REDE DE CENTROS SOCIOCULTURAIS
• IMOS DE EXCURSIÓN. Consultar programa específico.
• VIVE O MAGOSTO
• VIVE O NADAL
+ INFO nos PROGRAMAS ESPECÍFICOS ou en:

www.santiagosociocultural.org

